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Loadhog Pally & Lid 

Het Loadhog-palletdeksel is de beste methode om een lading op 
een pallet te zekeren zonder rekfolie of banden te gebruiken.

De Pally is een hybride pallet/dolly-oplossing. Met een druk op 
het pedaal schakelt hij van pallet- naar dolly-modus. Dankzij het 
geïntegreerde chassis is er geen vorkheftruck nodig en zijn er 
geen extra middelen ter plaatse nodig.

Betere ergonomie

In de hele supply chain (logistieke locaties,

transport, winkel) werd de focus op ergonomie

bewaakt door een expert. De oplossing van Pally & 

Lid voldeed aan alle criteria van Gémo en

overtrof zelfs hun verwachtingen.

Transportoptimalisatie

The Pally heeft geholpen het transport te 

optimaliseren en de ecologische voetafdruk 

van het bedrijf te verkleinen. 100% van de 

textielstroom wordt nu gestapeld bij het transport 

van de logistieke locaties naar de winkels.

Voordelen voor het milieu

De pally & lid-oplossing is gemaakt van 

gerecyclede en recyclebare materialen en is 

volledig in lijn met de MVO-waarden die Gémo 

promoot via het ‘Gémo for Good’-project.

Rationalisatie van stromen

Dankzij zijn veelzijdigheid kon Gémo de 

Pally en de deksels inzetten op al hun 

verschillende textielstromen (opzetstroom , 

herbevoorradingsstroom, retourstroom). Dit 

heft een standaardisatie van operaties en een 

rationalisatie van stromen mogelijk gemaakt.
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RESULTAAT

“De verandering was duidelijk voor 
al onze operators op alle niveaus: in 
logistiek, transport, levering en winkels. 
Dankzij het Pally & Lid-systeem wordt 
het hanteren vereenvoudigd wanneer 
we een rol of plastic bak moeten 
verplaatsen, vullen of legen. Dit heeft 
geresulteerd in verbeterde prestaties en 
gebruiksvriendelijkheid.”

Jean-Louis Borde
Logistic & Distribution Director, Gémo
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